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Τεχνολογία μη ανιχνεύσιμη από τους τερμίτες
To Termidor® χρησιμοποιεί μία προηγμένη μη απωθητική (μη ανιχνεύσιμη) τεχνολογία. 
Αυτό σημαίνει πως οι τερμίτες δεν μπορούν να το δουν, να το μυρίσουν, να το γευτούν 
και γενικότερα να το αντιληφθούν. Αντίθετα, έρχονται σε επαφή, το λαμβάνουν και το 
διαμοιράζουν στα υπόλοιπα άτομα της αποικίας.

Διπλός τρόπος δράσης
Όταν οι τερμίτες καταναλώνουν το υλικό στο οποίο έχει εφαρμοστεί το Termidor® πεθαίνουν. 
Αλλά το Termidor®  δρα και δια επαφής και δεδομένου ότι οι τερμίτες δεν μπορούν 
να αντιληφθούν την παρουσία του, έρχονται σε επαφή μαζί του ενόσω συνεχίζουν τη 
δραστηριότητά τους.

Φαινόμενο ¨διαδοχικής επίδρασης” για πλήρη 
καταπολέμηση 
Κάθε φορά που ένας τερμίτης λαμβάνει δια στόματος ή έρχεται σε επαφή με το Termidor®, 
μπορεί να γίνει φορέας, μεταφέροντας το σε άλλους τερμίτες με τους οποίους έρχεται σε 
επαφή. Αυτοί οι τερμίτες, με τη σειρά τους, αποτελούν δευτερογενείς φορείς, και καθώς 
θα συνεχίζουν τις συνήθειές τους, μεταφέρουν το Termidor®, με τον ίδιο τρόπο, σε άλλους 
τερμίτες της αποικίας. Επειδή, το Termidor® είναι βραδείας δράσης, κάθε τερμίτης έχει 
αρκετό χρόνο να το διασπείρει. Το μοναδικό αυτό φαινόμενο της “διαδοχικής επίδρασης” 
(“Transfer Effect™”), καθιστά το Termidor® εξαιρετικά δραστικό κατά των τερμιτών.

Δόσεις εφαρμογής του Termidor® 

Είδος στόχος    Πεδίο εφαρμογής Δοσολογία (κ.εκ./ 5 λίτρα)  Χρόνος Εφαρμογής

Τερμίτες Ανοιχτοί χώροι,  Έδαφος: 5 κ.εκ. / τ.μ. Προληπτικές
 εξωτερικοί τοίχοι κτιρίων Τοίχος: 10 κ.εκ. /  εφαρμογές
 (οικιακές εγκαταστάσεις,  γραμμικό μέτρο καθ’ όλη
 κτίρια δημόσιας χρήσης),     τη διάρκεια
 εμπορικές και  1 λίτρο ψεκαστικού του έτους
 βιομηχανικές διαλύματος ανά οπή
 εγκαταστάσεις 
 

•Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
•Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας 
ύστερα από παρατεταμένη έκθεση από 
στόματος.

•Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς. Mπορεί να προκαλέσει 
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο 
υδάτινο περιβάλλον.
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Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα        
με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε            
την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά           
με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως συμβουλή.  Οι συστάσεις όσον αφορά στη χρήση, 
που παρέχονται μαζί με κάθε προϊόν, πρέπει να τηρούνται με προσοχή.

Το Termidor® είναι σήμα κατατεθέν της BASF. To “Transfer Effect™” είναι εμπορικό σήμα της BASF.
Το Termidor® περιέχει fipronil.

Για περισσότερες πληροφορίες:
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγ. Παρασκευή
Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100    Fax: 210 68.60.217   e-mail: pestcontrol-basf-GR@basf.com 

www.pestcontrol.basf.gr
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